
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Declaraties: 
 

14% Stikstof (N) totaal 

   10,3% Ammoniumstikstof 

   3,7% Nitraatstikstof 
3% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en in neutraal ammoniumcitraat 

  2,4 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water 

19% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water 

2% Magnesiumoxide (MgO) totaal 

  1,6 % Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water 

35% Zwaveltrioxide (SO3) 
  32 % Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water 

0,02% Boor (B) totaal 

0,06% IJzer (Fe) totaal 

0,01% Zink (Zn) totaal 

 Chloorarm 
Toevoeging van minstens 1 x 103 ufc bacteriën (Bacillus sp)/g 
Ontheffingsnummer: EM035.X 

Fertilis Swing® NK 
(14+3+19+2 MgO) 

 
Kaliumrijke, volledige meststof voor de bemesting van greens, tees en 
siergazons, bestaande uit zeer fijne korrels, met een goede 
oplosbaarheid. Met efficiënte voedingsstoffen en met de hoog actieve 
Bacillus subtilis selectie E4-CDX® voor de kolonisatie van de wortels en 
de versterking van de afweerkracht. 

Werking en eigenschappen: 
 

 door de aanwezigheid van Bacillus subtilis E4-CDX® krijgt men een 
hoger weerstandsvermogen van de grassen en een gezonde 
wortelgroei 

 dank zij de fijne en homogene granulometrie is Fertilis Swing® NK 
zeer vlot strooibaar 

 gemakkelijk oplosbaar product, zelfs vanaf een geringe beregening 
(3 – 5 mm) 

 een hoog kaliumgehalte voor de versterking van de grassen  
 een hoge bemestingswaarde door de efficiënte voedingsstoffen in 
elke korrel 

 
Fertilis Swing® NK 
 
Is een kaliumrijke, fijnkorrelige meststof voor lente- tot 
herfsttoepassingen, met bio-wortelkracht voor greens, tees en 
siergazons. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Opslag en behandeling 
 
Koel (niet boven 35 °C) en droog bewaren. Geopende zakken zorgvuldig terug sluiten. Buiten het bereik 
van kinderen bewaren. 
 
Werking 
 
Fertilis Swing® NK is een hoogwerkzame minerale NPK-meststof voor greens, tees en siergazons met een 
kaliumrijke formule. De N/K-verhouding bedraagt 1/1,3. Deze verhouding is bijzonder gunstig tijdens de 
zomermaanden en bij aanhoudende droogte, ter versterking van het gras en ter bescherming tegen 
onnodige waterverliezen. 
Fertilis Swing NK® is samengesteld uit hoogwaardige voedingsstoffen, die na strooien gemakkelijk 
oplossen. Dank zij de hoge oplosbaarheid biedt Fertilis Swing® NK een onmiddellijke werking, eventueel na 
een beregening.  
Fertilis Swing® NK bevat ook Bacillus subtilis E4-CDX®, ter enting van de wortels, in een concentratie van 
meer dan 1 x 106 kolonie vormende eenheden/g meststof. De sporen van Bacillus bevinden zich op iedere 
korrel. Door een gelijkmatige verdeling van Fertilis Swing® NK en na oplossing van de meststof komen 
deze sporen in de bodem terecht, waar zij kiemen, zich sterk vermenigvuldigen en de wortels koloniseren. 
Daar ontplooien zij dan hun veelvuldige werkingen. 
 
Gebruik  
 
Fertilis Swing® NK kan met alle gangbare doseerapparaten zeer gelijkmatig en goed zichtbaar worden 
toegepast. De strooibreedte is door de fijne, ronde korrel duidelijk groter. Direct na het strooien van 
Fertilis Swing® NK de grasmat beregenen met 3 – 5 mm. Afhankelijk van de beregeningsapparatuur zijn 
hiervoor 5 – 8 minuten nodig. 
 
 

Toepassingsdomein Tijdstip van toepassing Dosis (g/m2) Dosis (kg/ha) 

Greens Mei/juni 15 – 30 150 - 300 

  Juli/augustus 10 – 25 100 – 250 

  Oktober 10 – 20 100– 200 

Tees/ Siergazons  15 – 30 150 – 300 
 

Verpakking: zak 25 kg 
Verkoopeenheid: 40 x 25 kg 
Korrelsoort: fijn granulaat 
Korrelgrootte: 90% tussen 0,5 en 1,4 mm 
Korrelkleur: zilvergrijs 
Densiteit: 1050 kg/m³ 
Met toevoeging van minstens 1 x 106 kve Bacillus/g 
 


